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Об'скг експертнзв : Ко-мпг[екг парт

№ 602-123-20-3/   7`ГИЗ7

ЕvегLеаdег (мод. А7, А8, А65)

на Iіо"чанш об'€кта в Украt.ну: ЗгiднодаI]i про ковтраш з контраIсmми на постачання

Об'скт експертIIзн вiдповiд9с встановле1]нм медичннм критерiям безпекн/показннкам :
Мilрщiя хiмiчних речовин в а"осферне повiтря (ГдК о,д., не бiлъше, мг/мЭ): формальдегiду -0,003; амiаку
-0,04;  мегшолу  -0,5;  рiвень  запаху  -2  баjlи  вiдповiдно  до  дСанПiН  8.2.1-181-2012  "Полiмернi  m
полiмервмiснi матерiали, вироби i конструкцii, що застосовуються у будiвницгвi " виробнщгвi мебпiв.
Гiгiенiчнi в"оги"  та Iнструкцi.і. 6035.А,9і "Инструкция тIо санигарно-гшиенической оцеше попимернш
материат1Ов, предназначеншIх дг1я применения в строительстве и производсIве мебели". Ефек'гивна шома
аюгивнiсть природшzх радiонуклiдiв - не бiльше 370 Бк/кг вiдповiдно до ЕШБУ-97 "Норми радiацiйноi
безпеки УкраЕш. державнi гiгi€нiчнi нормативи".

Необхiдшмп   умовамп   впкорнстанш/   застосування,   зберimнш,   транспортуванш,   утшіiзацiГ,
зпищешяс:Привикорис"шЬзазначенЬ.і`продукШiдсrтримува"сьрекомендацiйвщхбш"
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За   результатами   державно.і.   санiтарно-епiдемiологiчноr   експертизи    Комплекг    парт    i    стiгIьцiв   -
трансформерiв ЕvегLеаdег (мод. А7, А8, А65) за наданою заявником документацi€ю вiдповiдають вимогам
дiючого санiтарного законодавства Укра.і.ни i за умови дотримання вимог щ,ого висновку можу'гъ буIи
використанi в заявленiй сферi застосування.

Термiн прщатностi : гарантусIъся виробником

Iнформацiя  щодо  етикетки,  iнструкцi'і.,  правил  тощо  маркування  обов'язкове.  Висновок  не  може  бути
истаний ш ешами споживчих якостей об'€

Ввсновок дiйсннй: 5 рокiв

ВiдповiдаLпьнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi:  за показниками безпеки дг1я здоров`я людини
контроjпо не потребують,пiдлягають стандартному контролю (вiзуальному та документа.]ьному)

Показники безпеки, якi пiдпягаютъ контролю при митному оформленнi: пiдлягають державному контролю,
який  здiйснюсIъся  посадовою  особою  контролюючого  органу  в  зонах  мIпного  контролю  на  митнiй
територi'і. Укра.і.ни (крiм пункгiв пропуску через мигшй кордон Украmи)терmрll

Поточний державшй санiтарно-епiдемiологiчнй нагпяд здiйснюыься згiдно з вимогами цього висновку:
виконання умов використання

державна установа "1нсти'гут медицини працi
iменi Ю.1, Кундiева Нацiонально.і' академi.і.
медични наук УкраГни" 01033, м, Ки.і'в, вул. Саксаганського, 75,

тел. : приймальня: (044) 284-34-27,
е-mаil: уik@папu,kiеv.uа;
секретар експертно.і. комiсi.і.:
(044) 289-63-94, е-mаil: tеst-lаЬ@ukг.пеt

(вайьюіgпіанщ ьБсщсзнаmдшпщ телфоц фащ Ф-mаi]. вебф)
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